
Consiliul Local al Municipiului Marghita 
Judetul Bihor  
 
 
                                                                                                                 
                                             Hotarâre 
privind desemnarea reprezentantilor municipiului Marghita in Consiliul  de 
Administratie  respectiv in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor” 
 
 
 
      Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit  in sedinta ordinara din 29 
septembrie 2016  
 
     Avand in vedere expunerea de motive  a primarului municipiului Marghita nr. 7716 
din 22.09.2016 
       Potrivit  Raportului de specialitate nr. 7717 din 22.09.2016 întocmit de secretarul 
municipiului Marghita, 
         In conformitate cu prevederile: 

- art. 11 , art. 12 si art., 13 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locală, republicată cu modificarile  si completările ulterioare  

- art. 36 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 7 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare 

art. 17 , art. 24-28 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Agentia de 
Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor” 

- art. 2030 lit.a Codul Civil  
- prevederile OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile  
- Hotararii Consiliului Local  nr. 35/31.03.2015  privind paticiparea municipiului 

Marghita , in calitatea de membru fondator, la înfiinţarea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor” 

  Cu avizul favorabil al comisiei juridice, dezvoltare regională, integrare europeană  
  In temeiul art. 45 alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
     
                                           H o t a r a  s t e: 
 

Art. 1 Se desemneză domnul Pocsaly Zoltan Ladislau  , primar al municipiului Marghita 
ca reprezentant al municipiului Marghita in Adunarea Generală a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor” 

 
Art. 2 Se desemnează domnul Botos Alexandru  ca reprezentant al municipiului 
Marghita in Consiliul  de Administratie a Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitară 
“Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor”, urmează a exercita atributiile 
prevăzute in Statutul Asociatiei.  
 



Art. 3  Persoanele desemnate ca reprezentanti ai municipiului Marghita in Adunarea 
Generală , respectiv în Consiliul  de Administratie al Asociatiei  de Dezvoltare  
Intercomunitară „Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor”  urmeaza a exercita 
atributiile prevăzute in Statutul Asociatiei.  
 
Art. 4  Incepând cu data prezentei  se revocă mandatul  incredintat persoanei   in consiliul 
de administratie prin HCL nr. 35 din 31.03.2015 
 
Art. 5 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza persoanele nominalizate la art. 1 si 2  
din prezenta hotărâre. 
 
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Judetului Bihor, Cabinetul 
Prsedintelui Consiliului Judetean Bihor, Primarul municipiului Marghita, domnului Botos 
Alexandru, spre afisare, la dosar.  
 
 
           Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza 
            Almasi Stefan                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, nr. 44 din 29.09.2016  
 
Adoptata cu votul a  15 consilieri din 15 prezenti  
 
 
 
 
 
 


